ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALPIARÇA REALIZADA EM 30
DE ABRIL DE 2012 – NÚMERO 8/2012
Aos trinta dias do mês de Abril do ano de dois mil e doze reuniu a Câmara Municipal de
Alpiarça em sessão ordinária no Auditório do edifício dos Paços do Município.
Compareceram Mário Fernando Atracado Pereira, Presidente da Câmara, Carlos Jorge
Pereira, João Pedro Costa Arraiolos, Sónia Isabel Fernandes Sanfona Cruz Mendes e
Maria Regina Sardinheiro do Céu Furtado Ferreira, Vereadores.
O Presidente da Câmara deu início à reunião eram vinte e uma horas e trinta e cinco
minutos.
MOVIMENTO DE FUNDOS
Foi apresentado o Resumo diário de Tesouraria de 27 de Abril de 2012.
ATAS
Passou-se à apreciação e votação da ata nº 4, da reunião de 29 de Fevereiro de 2012.
Com as alterações propostas pelo Presidente, a ata foi aprovada por maioria com a
abstenção da Vereadora Sónia Sanfona por não ter estado presente.
PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA
Intervenção da Vereadora Regina Ferreira perguntando sobre a continuidade dos
médicos cubanos a exercer no Centro de Saúde de Alpiarça, uma vez que ouviu dizer
que estes estavam de saída de Portugal. Pediu também esclarecimentos em relação
aos problemas da iluminação pública identificados e discutidos na última sessão da
Assembleia Municipal, bem como em relação aos problemas na Terra Fria e outros
locais, assunto também abordado na Assembleia Municipal.
A Vereadora Sónia Sanfona pediu que lhe fosse facultado o projeto de alteração da
obra dos arranjos exteriores da Casa dos Patudos. Relativamente ao funcionamento do
Museu, e partindo da informação que dá conta de que duas das pessoas que guiam os
visitantes no Museu estão na iminência da aposentação, a Vereadora perguntou se a
Autarquia está a equacionar a sua substituição uma vez que é importante assegurar a
manutenção de conservação da Casa dos Patudos e do seu espólio, tarefa que passa
também pela redução dos grupos de visitantes a fim de que cada visita decorra sem
problemas. A Vereadora teve inclusivamente conhecimento que recentemente se
deslocaram a Alpiarça dois grupos de 60 pessoas para visitar o Museu e que nessa
altura existiam apenas dois guias ao serviço, o que é manifestamente insuficiente.
O Presidente passou a responder às perguntas, começando por explicar que a situação
dos médicos cubanos não sofreu alteração desde a última reunião de Câmara. Isto é,
mantém-se o que foi comunicado ao Presidente na reunião que teve com a Secretaria
de Estado da Saúde, na qual garantiram que o número de médicos cubanos a exercer
em Portugal não sofrerá alteração, pelo que quando os médicos a exercer em Alpiarça
regressarem ao seu país outros os virão substituir. O Presidente tem de resto
conhecimento que os novos médicos cubanos já terão chegado a Portugal, embora não
haja dados sobre as datas da substituição.
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Relativamente à questão da iluminação pública, o Presidente deu a palavra ao
Vereador Carlos Pereira que explicou que de sexta-feira, data da Assembleia Municipal,
para segunda-feira, dia em que decorreu a Reunião de Câmara, a situação se manteve
praticamente inalterada, embora o Vereador ainda hoje de novo tenha contactado a
EDP, entidade da qual depende exclusivamente a resolução do problema, no sentido de
providenciarem rapidamente à resolução dos problemas reportados.
Quanto à solicitação da Vereadora Sónia Sanfona, o Presidente disponibilizou-se para
pedir para os serviços lhe fazerem chegar os documentos. Já quanto ao funcionamento
do Museu, o Presidente reconheceu que neste momento a Câmara está numa situação
difícil em termos de pessoal, até porque para além do problema que a Vereadora
mencionou há ainda uma outra funcionária de baixa depois de ter sido submetida a
uma operação cirúrgica. O problema é tanto mais complexo quanto são conhecidas as
limitações à contratação de pessoal, mas o Presidente afirmou estar atento ao
problema e empenhado em pedir uma autorização especial ao Governo no sentido de
a Câmara poder contratar funcionários para fazer face a esta limitação.
Posto o que o Presidente apresentou um voto de pesar pela morte de António Cavaca
Calarrão, munícipe e lutador antifascista que já tinha sido inclusivamente condecorado
com a medalha da Liberdade do Município.
A proposta de voto de pesar foi posta à votação, tendo sido aprovada por
unanimidade.
ORDEM DO DIA
EXPEDIENTE:
FOI APRECIADO O SEGUINTE EXPEDIENTE:
- Presidência – Proposta de emissão de parecer prévio à celebração de contrato de
prestação de serviços que tem por objeto principal a prestação de Serviços de
Proteção Civil.
Deliberado por unanimidade aprovar a emissão do parecer prévio para a celebração
deste contrato de prestação de serviços.
- DMAF Serviço de Contabilidade – Modificação ao Orçamento – Alteração nº 06 de
2012.
Deu-se conhecimento.
- DMAF Serviço de Contabilidade – Modificação às GOP’s – Alteração nº 06 de 2012.
Deu-se conhecimento.
- Freguesia de S. Félix da Marinha – Moção sobre a proposta de Lei 44/XII Reforma
Administrativa.
Deu-se conhecimento.
A Vereadora Sónia Sanfona afirmou que o Partido Socialista entende as reivindicações
das Juntas de Freguesia, com as quais genericamente está de acordo, pelo que a
reorganização administrativa não pode ser feita se com ela se mata a ligação que o
Estado tem às pessoas, sobretudo àquelas que vivem mais isoladas e com menos
capacidade para resolverem os seus problemas na interação que são forçadas a ter
com o Estado.
O Presidente afirmou que só tem a apontar a esta moção o facto de as Juntas de
Freguesia se colocarem em posição inferior ou sujeita a mais danos com estas medidas
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do que os Municípios, situação que não corresponde à realidade, dado que também
estão previstas as mesmas medidas para os Municípios.
Nada mais havendo a tratar foi a reunião encerrada pelo Sr. Presidente, eram vinte e
duas horas e vinte e cinco minutos, da qual, para constar, se lavrou a presente ata que
foi aprovada em minuta para efeitos de execução imediata.
E eu, Maria do Céu Augusto, a exercer funções de Chefe de Divisão Administrativa e
Financeira, servindo de Secretária, a redigi e assino.
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